Udgravningerne på MæIketorvet har været i gang et par måneder. Til
Lars Juul)

har resultaterne været særdeles positive. (Arkivfoto:

Har fundet de hidtil
ldste spor of Horsens
HORSENS - Under udgravningerne pa
Mælketorvet har
arkæolgenfudthil
ældste spor af Horsens.
- Vi har fundet klare spor af
bebyggelse fra 1100-tallet, fortæller Ole
Schiørring, Horsens Museum.
Indtil nu har udgravninger i
Fugholm, der bragte os tilbage til 1200-tallet, haft rekorden. Med fundene på
Mælketorvet er vi nået endnu et
århundrede tilbage i tiden.
Gravearbejdet på
Mælketorvhabgs
hus. Omridset tegnes af en
række stolpehuller, ligesom
der er fundet et ildsted og rester af brolægning. Dateringen er bl.a. sket ud fra nogle
potteskår, som er dukket
frem.

Oven på fundstedet ligger et
tykt affaldslag, der meget
klart fortæller, at fra 1100-tallet og mange århundreder
frem har der ikke været bygget på grunden.
- Alt i alt bekræfter det vores antagelse om, at Horsens
er blevet bygget belt om i begyndelsen af 1200-tallet, da
Valdemar Sejr var konge, siger Ole Schiørring. Han anlagde vold og gray rundt om
byen med det kongelige kapel starten på Vor Frelsers kirke som centrum. I den vestlige
del af byen fulgte anlægget gaden Graven. Bygningerne
udenfor volden - og det vil bl.a.
sige det gamle hus på Mælketorvet - blev opgivet. I stedet
blev området brugt til en slags
losseplads, sådan som vores
udgravninger også viser.
Arkæologerne har længe

vidst, at der fandtes et Horsens allerede i 1100-tallet. Der
findes mønter, som er fremstillet i byen i dette århundrede. Desuden lavede den arabiske geograf Idrisi på samme
tid for normanner-hoffet i Palermo på Sicilien et verdenskort, hvor Horsens ikke kun
er med, men også beskrives
som ” en line, smuk
- Derfor har vi gennem de
seneste år jagtet 1100-årene i
vores udgravninger i byen.
Men først nu er det altså lykkedes at Linde konkrete spor,
siger Ole Schiørring.
Det har lnge været diskuteret, om 1100-tallets Horsens
lå øst eller vest for den nuværende bymidte. Fundene på
Mælketorvet er et godt fingerpeg om, at der nok skal søges
mod vest.
Nu Ores den opsigtsvæk-

kende udgravning færdig.
Dernst graves der et par
mindre huller på det ubebyggede areal lige vest for grunden. Bl.a. vil arkologerne
kigge på, om jordlagene her
ligger i samme rækkefølge
som over det hus, der nu er
fundet.
Og så tager Ole Schiørring
og hans personale i øvrigt tilløb til nste års mange opgaver i forbindelse med det store
kloakerings-arbejde i bymidten. I de fleste gader skal der
lgges nye rør, og det giver
arkæologerne mulighed for at
kigge ned til det middelalderlige Horsens.
- Det er en arkæologisk foræring, siger museumsinspektøren. Vi far et fabelagtigt snit
gennem hele det gamle Horsens. (ch-r)

